
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten? Kijk op  
www.buurtwerkkamer.nl 

 

   

BuurtWerkKamer & Woningcorporatie  

Samenwerking van woningcorporatie, gemeente en bewoners  

In de buurtwerkkamers nemen in elke buurt honderden bewoners deel aan de 
activiteiten of maken gebruik van de diensten, georganiseerd door tientallen 
vrijwilligers/bewoners. Dat alles wordt ondersteund door 'sleutelbewoners' en de 
BuurtWerkKamer Coöperatie en vastgelegd in een samenwerkingsafspraak met alle 
opdrachtgevers. Te weten de drie bewonersverenigingen, vier woningcorporaties en 
stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam. Daarin is afgesproken dat gemeente en 
woningcorporaties een financiële bijdrage leveren, bewoners uren inbrengen en dat 
de buurtwerkkamers zich inzetten op activiteiten waardevol voor alle deelnemers. 
Daarmee is de buurtwerkkamer in kwetsbare buurten - tussen organisaties en 
bewoners - een unieke samenwerking op wonen, informele zorg, werken en welzijn. 

De Handreiking 
H-buurt - Sinds maart 2014 

 

Casa Jepie Makandra 
Holendrecht West 

- Sinds maart 2011 

MultiBron 
Venserpolder - Sinds februari 2013  

April 2016 



 
 

 

Activiteiten in de buurtwerkkamers:  
voor woningcorporatie en gemeente  

Bewoners 'halen' en 'brengen'. Ze gaan alleen aan de slag 
met activiteiten waar voor hen energie in zit. Veel van die 
activiteiten en diensten dragen bij aan de doelen en 
belangen van u als woningcorporatie, zoals: 
 Klussendienst aan/om de woning 
 Opruimploeg 
 Tuindienst (incl. onderhoud binnentuinen) 
 Formulierenbrigade 
 Schuldhulptoeleiding 
 Bemiddeling bij huurachterstanden 

Als u of uw collega ons wil inzetten op één of meerdere  
van deze gebieden, neem dan gerust contact met ons op.  
 
Daarnaast zijn er activiteiten waar vooral de gemeente  
baat bij heeft, zoals het ontbijtcafé, computer oefenlessen, 
de kookclub, huiswerk- en leesbegeleiding, Nederlandse 
conversatielessen en budgetadvies (o.a. via Bespaarmij). 

Partners van BuurtWerkKamer Coöperatie in Amsterdam Zuidoost: 
  

    

Waar en met wie contact opnemen? 
 

In elke buurtwerkkamer is een coördinator en 
assistent actief. Bel ons, mail ons of kom langs. 

Casa Jepie Makandra - Holendrecht/Gaasperdam 
Adres: Opheusdenhof 112  020-6970185 
Email: casajepiemakandra@live.nl 
coördinator: Erwin Mulder    06-41790194 
assistent: Dayenne tempo    
MutiBron - Venserpolder  
Adres: Albert Camuslaan 103A  020-3542369  
Email: info@multibron.nl   
coördinator: Hans Westland    06-24238564 
assistent: André van Berkum    
De Handreiking - H-buurt info 
Adres: Haardstee 15   020-2332902 
Email: elnaw.bwkhaardstee@gmail.com  
coördinator en coach: Juriaan Otto   06-14021203 

assistent: Elna Wijnhard    


